Protokoll Stanstorpsskolans föräldraförening
Mötesdatum: 2019-08-21 Kl. 18.00–19.00
Föräldrarepresentanter närvarande:
Therese Nordlund Pluto B & 4 A
Daniel Wiberg 1 B
Jessica Grönlund 5 A, 2 A & B
Lisa De Haan 3 B
Cecilia Larsson 3 A & 5 A
Jacob Ottosson 4 B
Fredrik Lundqvist 5 B
Rebecka Gustafsson, 6B
1. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes: Therese Nordlund
Ordförande: Rebecka Gustavsson
2. Föreläsningar
Mensa erbjuder föreläsningar om särbegåvade barn. Kanske hade detta varit
intressant för skolan.
3. Reflexvästar
Sandvik är kontaktad och de ska skänka oss 50st västar kommer nästa vecka. Skånes
Djurpark är företag som har skänkt västar tidigare. Även Flexbert verkar vara ett
företag som man kan ansöka hos.
4. Information till nya föräldrar och elever
Therese har barn på Pluto och ansvarar för att berätta på första föräldramötet om
föreningen och guldkantskassan. Alla föräldrarepresentanter ska på föräldramötet
informera om följande.
- Föreningen och Guldkantskassan
- Skänka leksaker, spel, bollar uteleksaker osv
- Fixardagen den 22 september kl 10-12.
- Hjälp barnen hålla koll på sina kläder. Otroligt mkt kläder tvättas och skänks.
Jacob sammanställer en slide om ovanstående punkter som vi kan visa på mötet.
Följande ska representera och informera på föräldramötet:
Pluto: Therese
1:an Daniel
2:an Markus A, Markus J, Jessica, Camilla
3:an Cecilia o Lisa
4:an Jacob
5:an Fredrik, Malin, Eva
6:an Rebecca o Cecilia

5. Lokaler
Galaxens ventilation fungerar inte eller egentligen hela skolans ventilation är mycket
dålig. Galaxen får ej öppna fönster pga getingar. Vill att skolan kontakta Anticimex.
Vad händer med lokalerna? Nuvarande status.
6. Skolgården mellanstadiet
Ser tråkig ut och inte mycket att göra. Önskemål om att måla aktiviteter på marken
såsom det gjorts på lågstadiets sida.
7. Guldkantskassan
Nytt ansöknings förfarande är att när vi har fått in 3000 kr delar vi ut 500 kr per avd,
Galaxen får 1000 kr. Den som vill bidra kassan kan swisha till nr 1231638952.
Pengarna kan gå till tex buss till utflykter, nya leksaker, spel, lego, uteleksaker mm.
Skolans budget räcker inte till och med denna kassan och föräldrars gemensamma
engagemang kan det ge barnen en extra guldkant under skoltid.
Just nu har vi 2644 kr.
8. Överblivna kläder
Extremt mycket kläder blir kvar på skolan utan ägare. Föreningen lägger ner mycket
tid på att tvätta kläderna för att sedan skänka till Svenska Kyrkan. Kan alla hjälpas åt
att få barnen att bättre hålla koll på sina kläder och skor.
Jakob skriver ihop en lapp om kläder och skickar i Vklass.
Vårterminens överblivna kläder:
11 st Vinterstövlar regn
11 st regnstövlar
3 par gympaskor
1 par vinterskor
1 par vinterstövlar
2 par innetofflor
8 kepsar
6 mössor
2 halskragar
1 öronmuffar
20 koftor
3 tunna jackor
2 vinterjackor
1 överdragsbyxor vinter
2 överdragsbyxor
1 regnställ
7 byxor
2 långkalsonger
1 shorts
1 linne
16 tröjor
24 handdukar

9. Utemiljö
Taggbuskarna är många och taggarna är jättestora. Barnen skadar sig och river i
sönder kläder. Föreningen beslutar att det blir en ”Fixardag” där buskarna ska sågas
jäms med marken och köras till tippen.
Jessica mailar ut till alla i Vklass och bjuder in till denna dag.
Fixardag på skolan: 22 september. Kl 10-12.
Har någon en kranbil kanske? Det behövs även sågar, spadar och andra verktyg samt
ett par släp som kör till tippen.
10. Ordförare och kassör
Kommer att avgå nästa år. Vem vill ta över? Fundera och återkom till ordförande
Rebecka Gustafsson om intresse finns.. Någon som vill ta över tidigare så är det fritt
fram.
11. Vad är bestämmelser med läxor?
Verkar olika mellan klasserna och årskullarna. Har skolan en gemensam policy?
12. Information inför nästa möte
Nästa möte är den: 15 oktober kl 18.00
13. Att ta med till skolrådet
Ovanstående punkter

Tack för mötet!
Staffanstorp den 21 augusti 2019
Mötets protokollförare
Therese Nordlund

Ordförande i Föräldraförening
Rebecka Gustafsson

